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Bo i en havnekran som du kan rotere, overnat i et telt som hænger i et træ, sov dybt under jorden i en
saltmine, få din skønhedssøvn i en iglo, bliv vækket af solen i et hotel som drejer med solen. Prøv at bo som
en hamster i et kæmpebur, tag forskud på den sidste rejse og overnat i en kiste, bo i toppen af et fyrtårn - i en
glaspyramide - i en flyver - på din egen ø - et kapel eller sidst men ikke mindst overnat i et fængsel (hvis du

ikke allerede har haft den oplevelse).

Det engelske tidsskrift ´Food and Travel´ har ultimo 2012 kåret bogen til at være den bedste turist guide.
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